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 مبادرة القادة األفارقة للتغذ�ة 

 والتعافي منها 19-تضمین التغذ�ة داخل التصدي لكوفید

 19-�وفید موقف بیان ورقة

 الخلفیة  .1

صدمة صحیة واقتصاد�ة عالمیة �بیرة ذات  ) 19-كوفیدجائحة الفیروس التاجي (  تأحدث

من المرجح   لجائحة، تأثیرات غیر مسبوقة على صحة الناس وتغذیتهم وسبل عیشهم. ونتیجة لهذا ا

ا في المقام األول نتیجة لالنخفاض الحاد في اإلنتاجیة ا سلبیً ا اقتصاد�ً أن تشهد أفر�قیا نموً 

�ما في ذلك فقدان  ، من نواح عدیدة فقًراالفئات األشد 19-�وفیدیرادات. سیصیب والوظائف واإل

 ،الشرائیة وةوانخفاض الق المالیة، التحو�الت خسارةو  ، وارتفاع أسعار المواد الغذائیة ،الوظائف

وتعطل خدمات  ،وعدم �فا�ة شبكات األمن ، األغذ�ة والسلع األساسیة األخرى  رشید استهالكوت

من الفقراء الجدد ودفع المز�د  فئةالرعا�ة الصحیة والتعلیم. ومن المتوقع أن یؤدي ذلك إلى خلق 

 من الناس إلى الفقر المدقع.
التاجي في أفر�قیا یؤجج  الفیروسوالعدد المتزاید من حاالت  19-كوفیدإن االنتشار العالمي لـ 

. تصارع أفر�قیا �الفعل تفشي الجراد القلق �شأن فشل الرعا�ة الصحیة وانهیار النظم الغذائیة

�سبب تغیر المناخ وز�ادة تكالیف استیراد  شدیدةوالجفاف والفیضانات ال ، في القرن األفر�قي

الطر�ق ألزمة  الحوادث هذه�ل  �مهد التقاء. 2019ملیار دوالر في عام  47األغذ�ة �أكثر من 

ذ تدابیر للتخفیف من أثر الو�اء. تؤدي التدابیر المضادة للو�اء تخَ ما لم تُ  ، غذاء وتغذ�ة وشیكة

خاصًة  -واإلغالق الحدودي إلى تفاقم نقص الغذاء  الصعید الوطنيمثل عملیات اإلغالق على 

ضروات ومنتجات األسماك. تعیق مثل الفاكهة والخذات القیمة الغذائیة وسر�عة التلف األطعمة 

القیود المفروضة على الحر�ة وتدابیر الحجر الصحي وصول المزارعین إلى األسواق. ما لم 



 فسیعكس ،القطاعات متعددةو  سر�عة تصديیتم تنفیذ جهود متضافرة ومتكاملة في إطار خطة 

 ،التغذ�ة في جمیع أنحاء أفر�قیا نواتجالو�اء المكاسب الحیو�ة التي تحققت في التنمیة البشر�ة و 

 .بتداعیاتها لسنوات قادمةُیشَعر وس
الموقف هذه هي دعوة لرؤساء دول وحكومات جمعیة االتحاد األفر�قي لضمان دمج  بیان ورقة

 .والتعافي منها 19-التصدي لكوفیدوتعز�ز التدخالت الذ�یة للتغذ�ة في خطط 

 سوء التغذ�ة في أفر�قیا .2

عرضة اكثر م اجسو�جعل األ ،�ضر نقص التغذ�ة �الجهاز المناعي ، 19-�وفیدفي سیاق 

ا على مدى ا �بیرً . أحرزت أفر�قیا تقدمً و�عیق التعافي  ، و�قلل من فعالیة اللقاحات ، لإلصا�ة

في جمعیة الصحة  2025سوء التغذ�ة �حلول عام ل التصدي اعتماد التزاماتالعقد الماضي منذ 

ال یزال أطفال  ، . وعلى الرغم من ذلك2014و�عالن ماالبو في عام  2012العالمیة في عام 

 �شكل دائم،  الحد من قدراتهم المعرفیةمما یؤدي الى سوء التغذ�ة  نواتجأفر�قیا �عانون من أعلى 

 :كسب الدخل في مرحلة البلوغ. على سبیل المثالالعمل لانخفاض اإلمكانات اإلنتاجیة و و 

٪ و 20بها نسبة عالیة من التقزم بین األطفال (بین یوجد في أفر�قیا  لدول٪ من ا78 •

30 .(٪ 

ة لدیها معدل انتشار مرتفع لفقر الدم بین النساء في ــــــــــــــــــاألفر�قی لدول٪ من ا55 •

معدل انتشار أعلى مما �انت  دولحوالي نصف اللدى ٪). 39.9-20سن اإلنجاب ( 

بلد واحد �سیر على الطر�ق الصحیح لتحقیق الهدف وال یوجد ، 2012علیه في عام 

 . 2012المحدد في عام 

 ٪).15معدل انتشار مرتفع النخفاض وزن الوالدة (>  دول٪ من ال27ما �قرب من لدى  •

بین األطفال  للهزال مرتفع معدل انتشار ٪) 58(  في أفر�قیا الدولأكثر من نصف لدى  •

 ٪.7.3وهو ضعف المعدل العالمي البالغ  ، ٪) 15دون سن الخامسة (> 

تهدیدات واضحة لألمن الغذائي والتغذ�ة تتطلب تحدید األولو�ات �شكل عاجل  19-�وفیدأظهر 

مع الحفاظ أ�ًضا على جهود التغذ�ة المستقبلیة نحو  مكاسب التغذ�ة السا�قة خسارةلضمان عدم 

 الهیكلیة . نقاط الضعف2025جمعیة الصحة العالمیة و�عالن ماالبو �حلول عام اهداف تحقیق 



على أغذ�ة  قلة فرص الحصولتشمل و . 1التي تنتج العبء الثالثي لسوء التغذ�ة معروفة جیداً 

قلة فرص الحصول و وحدها،  وعدم �فا�ة الرضاعة الطبیعیة ذات قیمة غذائیة، كافیة ومناسبة و 

المیاه ومرافق  علىقلة فرص الحصول و ة للوالدة بین النساء في سن اإلنجاب على الرعا�ة السا�ق

 الصرف الصحي.
لن تؤدي إال إلى عرقلة جدول أعمال  19-�وفیدفإن نتائج  ، إذا لم یتم التعامل �شكل فعال

. في التنمیة في إفر�قیا والعائد الد�موغرافي المحتمل الذي �مكن �سبه من سكانها الشباب

 ،م عرضة لإلصا�ةاجسو�جعل األ ، فإن نقص التغذ�ة �ضر �الجهاز المناعي ، 19-�وفیدسیاق 

 19-�وفیدقد �كون  ،ذ�ة العالميو�عیق التعافي. وفًقا لبرنامج األغ ، و�قلل من فعالیة اللقاحات

. 2ممیًتا �شكل خاص لألشخاص الذین �عانون من الجوع المزمن أو الحاد أو سوء التغذ�ة

وستكون هذه اآلثار وخیمة خاصة بین سكان المناطق الحضر�ة الذین �عیشون في مساكن 

یجة لحاالت مع تعطل سالسل التور�د وتضخم األسعار نت 3وفقیرة الخدمات. عشوائیة مكتظة 

فإن سبل عیش سكان  ،االجتماعي الشاملة ناإلغالق على مستوى الدولة ونقص شبكات األم

 .على المحكالمناطق الحضر�ة في القارة 
 رها انصوأ القادة األفارقة للتغذ�ةدور  .3

هناك حاجة إلى استراتیجیة تغذ�ة سلیمة ومشار�ة سیاسیة عالیة المستوى لتسهیل التغذ�ة 

. التي ستسمح لألطفال �البقاء والنمو والتطور والتعلم واللعب والمشار�ة والمساهمةالجیدة 

توجیهات  ، مفوضیة االتحاد األفر�قي طورتهاالتي  ،تقدم استراتیجیة التغذ�ة اإلقلیمیة اإلفر�قیة

تم إنشاء  ، . �اإلضافة إلى ذلك4واسعة وتحدد التدخالت للقضاء على جمیع أشكال سوء التغذ�ة

المشار�ة السیاسیة رفیعة المستوى لتعز�ز التغذ�ة في أفر�قیا.  للتغذ�ة لحشدمبادرة القادة األفارقة 

ء المالیة والقادة تضم رؤساء الدول الحالیین والسا�قین ووزرا نصارها، و�قودها مجموعة من أ

القیادة السیاسیة رفیعة المستوى وااللتزام بز�ادة  ودعمالبارز�ن الذین لدیهم القدرة على تحفیز 

التحفیز  مجموعاتقیادة سیاسیة رفیعة المستوى لضمان أن اإلجراءات و  هناك حاجة الى .الموارد المالیة إلنهاء سوء التغذ�ة في أفر�قیا

األغذ�ة تتضمن خطًطا لضمان إتاحة  19-�وفیداالقتصادي التي تم تطو�رها لمكافحة جائحة 

. �حث القادة األفارقة للتغذ�ة جمیع رؤساء الدول للجمیع و�أسعار معقولة ذات القیمة الغذائیة
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 في خطط الصمود القطر�ة جوهر�ة عنصر التغذ�ةضمان لوالحكومات على القیام بدور حاسم 

. والواقع أن العدید من رؤساء الدول والحكومات 19-�وفیدو�اء ل للتصديوالروا�ط االجتماعیة 

هناك حاجة إلى قیادة قو�ة و�جراءات  ،األفر�قیة یدعمون �الفعل التغذ�ة في القارة. ومع ذلك

 19-لكوفید طو�ل األجلالمتوسط و القصیر و ال  من خالل التصديالتغذ�ة  ز�ادةشاملة إضافیة ل

على إشراك القادة  أنصار التغذ�ةمن خالل  القادة األفارقة للتغذ�ة. ستعمل التعافي منهاوجهود 

ظل  ستثمارات التغذ�ة فياة السیاسیین وتعز�ز الشراكات للتأثیر على تأثیر السیاسات وز�اد

 . 19-كوفید
إلثارة المخاوف  نصارهاضطر القادة األفارقة للتغذ�ة إلى حشد صوت موحد بین قادتها وأت

على التغذ�ة واألمن الغذائي في  19-�وفیدعن جائحة  ةالناتج ات�شأن المخاطر واالضطرا�

 بیان ورقة مفوضیة االتحاد األفر�قيأعدت القادة األفارقة للتغذ�ة و  ،. ولتحقیق ذلكالقارة

على التغذ�ة واالقتصاد وتأثیره  19-و�اء �وفید إعادة تشكیلالموقف هذه التي تسلط الضوء على 

والدعوة وتعبئة الموارد لضمان ز�ادة  عالیة المستوى  االجتماعي بهدف قیادة جهود التوعیة

 و�أولو�ة تنمو�ة. الشعوبستثمارات التغذ�ة لضمان �قاء ا
 والدعوة الى العملالرسائل الرئیسیة  .4

. هناك حاجة إلى قیادة سیاسیة في أفر�قیا 19-لكوفیدالتصدي  اثناءالتغذ�ة  إهمالال �مكن 

رفیعة المستوى خالل الو�اء لقیادة الجهود الرامیة إلى معالجة اضطرا�ات النظم الغذائیة 

المالئمة واستراتیجیات تخصیص الموارد خالل  ةوالتهدیدات الرئیسیة للتغذ�ة من خالل السیاس

إال أن  ، هائلة 19-للتصدي لكوفید طلبات المواردمت �ون . على الرغم من هاوما �عد 19-كوفید

 1(انظر الملحق في هذا المسعى  دول لدعم الا طو�ًال هناك صنادیق ناشئة �مكن أن تقطع شوطً 

 . أدناه) 
الحكومات  أنصار التغذ�ة ومفوضیة االتحاد األفر�قي إلى جانب  ، یدعو القادة األفارقة للتغذ�ة

  19-�وفیدألزمة التصدي التي تعزز التغذ�ة أثناء  المبرمجةإلى االهتمام �السیاسات والتدخالت 

ألن التغذ�ة ال �مكنها االنتظار. توصي القادة األفارقة للتغذ�ة �الحفاظ على مستوى التمو�ل 

عددة السنوات. المخصص للتغذ�ة وحتى ز�ادته والتأكد من عدم وجود فجوة في برامج التغذ�ة مت

التغذ�ة توصیات �شأن اإلجراءات التالیة التي یتعین اتخاذها  نصار�قدم أ ، على وجه الخصوص

 .ـ و�ذلك خالل فترة التعافي19-كوفیدخالل االستجا�ة الفور�ة والمتوسطة المدى ل
 



 .  19إعطاء األولو�ة للتغذ�ة في الخطة القومیة الستراتیجیة مكافحة فیروس �وفید  1-4

التأكد من مشار�ة خبراء التغذ�ة في إعداد الخطة وتحدید الجهود المبذولة لمواجهة الفیروس والمساهمة   -

ف الصحي ونظام الفعالة في إعداد السیاسات و�رشادات التطبیق فیما یتعلق �الصحة والطعام والمیاه والصر 

 الوقا�ة االجتماعیة. 

وتشمل المیاه والصرف  19التأكد من دمج القطاعات إلجراءات تتعلق �التغذ�ة ضمن خطة مكافحة �وفید  -

. و�فترض أن 6ة5الصحي وأنظمة الوقا�ة االجتماعیة والتأمین الصحي الشامل والزراعة والتعلیم والصح

ظیفة ومرافق للصرف الصحي �ما تمد األشخاص �اإلرشادات المناسبة تؤدي هذه التدخالت إلى توفیر میاه ن

الستخدام هذه األنظمة على نحو یوقف انتشار الفیروس خصوًصا في المجتمعات األكثر عرضة لإلصا�ة 

 �ه. 
 تَُنفَّذ بتنسیق وتخطیط فیما بینها �ما في 19التأكد من أن العناصر المختلفة في استراتیجیة مكافحة �وفید  -

 ذلك الجانب المتعلق �الغذاء والتنسیق بین القطاعات والجهات المعنیة على اختالفها. 

 

 

 إعطاء األولو�ة للتغذ�ة في خطة القطاع الصحي لمكافحة الفیروس،   -2-4

االستثمار في البرامج التي تدعم الجانب المتعلق بتغذ�ة األطفال والِصْبَیة ومنها دعم األمهات لیكونوا قادر�ن  -

على اإلرضاع الطبیعي الحصري في األوقات التي یتعذر فیها اتباع نظام غذائي صحي. �ما أن توفیر 

خدمات تسلیم األغذ�ة الحیو�ة أثناء األزمة سیحمي المكاسب الغذائیة الناتجة عن التغذ�ة الصحیة للفرد 

 وجهود وتحسین صحته على مدار األعوام السا�قة. 

لصحیة ومنها خدمات رعا�ة الحوامل ما قبل الوالدة وخدمات التحصین والخدمات دعم جهود توفیر الخدمات ا -

عمل الخدمات الصحیة �ما قد  19األخرى الخاصة �الرعا�ة الصحیة لألطفال وتحسینها. �عطل �وفید 

 �قلل من فرص الحصول على األغذ�ة األساسیة مثل التحصین و�ذلك �عطل خدمات توصیلها. 

 الفیروس لمكافحة الغذائیة النظم خطة فيإعطاء األولو�ة للتغذ�ة  3-4

إعطاء أولو�ة الدعم لألنظمة الغذائیة التي توفر لجمیع األفراد أطعمة آمنة وصحیة و�أسعار في المتناول  -

عن طر�ق دعم القدرة اإلنتاجیة لصغار المزارعین سواء �ان فیما یتعلق �إنتاج المحاصیل أو البستنة أو 
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العاملین في معالجة األطعمة المواشي أو األسماك، �ما یتضمن ذلك دعم موردي مستلزمات المزارع و 

وموزعیها لكي �ستمر إنتاج األطعمة الكافیة والصحیة وتوز�عها �أسعار في المتناول حتى أثناء األزمة. 

على سلسلة تور�د الغذاء والخدمات اللوجستیة المتعلقة بها تأثیًرا �بیًرا و�نعكس هذا  19و�ؤثر �وفید 

د سواء، وظهر هذا التأثیر �عد إغالق الحدود واإلغالق العام التأثیر على المستهلكین والمنتجین على ح 

والحد من حر�ة المرور الداخلي إذ أنجمیع هذه اإلجراءات لها تأثیر سلبي على توافر الغذاء الكافي 

 7والمتنوع ومن ثمة فرصة اتباع النظام الغذائي الصحي. 
تعز�ز عملیة تور�د المستلزمات الزراعیة دعم السیاسات التجار�ة وتحدید مسارات لتوصیل األغذ�ة ل -

للمزارع و�نتاج األطعمة الصحیة وتوفیرها للجمیع وخصوًصا للفئات األكثر ضعًفا مثل النساء واألطفال 

و�بار السن والفقراء الموجودین في المناطق الر�فیة وعشوائیات المناطق الحضر�ة و�ذلك الموجودین 

عدد الفقراء واألفراد المعرضین لإلصا�ة  -بال شك–وس وسیرفع الفیر 8في مناطق الصراعات. 

�الفیروس �ما أن أي قید �فرض على تداول السلع الغذائیة سیرفع أسعارها و�نقص الكمیات المتوفرة 

 منها في السوق. 
 

   السالمة االجتماعیة لمكافحة الفیروس �شبكات   الخاصة االستراتیجیة في  للتغذ�ة األولو�ة إعطاء -4-4

شار�ة في التدخالت الخاصة �شبكات السالمة االجتماعیة التي تر�ز على التغذ�ة أي الفائدة الغذائیة الم -

لألطعمة وعلى التحو�الت النقد�ة ودعم هذه التدخالت من أجل تمكین األسر الفقیرة من شراء أطعمة  

 مغذ�ة و��جاد نسبة طلب في السوق المحلي ودعم األسواق المحلیة أ�ضا. 

قاعدة شبكات السالمة االجتماعیة مثل برامج التغذ�ة في المدارس أو توفیر الغذاء للبرامج الغذائیة  توسیع -

 األخرى. 

إعطاء األولو�ة لإلجراءات الخاصة �الغسل مثل غسل الیدین وتقد�م النصائح الخاصة �النظافة ورفع وعي  -

 الفئات األكثر عرضة لإلصا�ة �الفیروس. 

 

 
 ة كوفید: إعالن وزراء الزراعة األفارقة بشأن األمن الغذائي والتغذیة خالل انتشار جائح 2020الفاو واالتحاد اإلفریق:  7

 
: إعالن وزراء الزراعة األفارقة بشأن األمن الغذائي والتغذیة خالل انتشار جائحة كوفید 2020الفاو واالتحاد اإلفریق:  8
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 19الفرص المالیة المتاحة اآلن لدعم استراتیجیة مكافحة �وفید   : األول الملحق

وقد جمعت  9. 2020 عام فيملیار دوالر  114�حوالي  19المبلغ الذي تحتاجه قارة إفر�قیا لمكافحة �وفید  �قدر

ملیار من �ل من  18فقط منها ما یز�د عن  2020دوالر إلفر�قیا في عام  ملیار 57جهات اإلقراض الرسمیة حوالي 

صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لتوفیر خدمات صحیة تكون في الخط األمامي لمكافحة الفیروس و�ذلك لدعم الفقراء 

لى عدم االنهیار في مواجهة أسوأ حالة انكماش �شهدها االقتصاد منذ واألفراد األكثر عرضة ومساعدة االقتصاد ع

ملیار دوالر فقط مما أدى إلى  13ثالثینیات القرن الماضي. و�قدر الدعم الذي قدمه الدائنون من القطاعات الخاصة ب

 ملیار دوالر.  44وجود عجز تمو�لي تبلغ قیمته 
 

  ُأطِلقَ  القارة مستوى  على دعم صندوق انشأت  اإلفر�قي االتحاد مفوضیة�خص الدعم المقدم من داخل القارة فإن  وفیما

دوالر لمنع المرض من االنتشار  ملیون  150" یهدف إلى جمع 19-لكوفید لالستجا�ة االفر�قي االتحاد صندوق  " علیه

ملیون أخرى لدعم شراء المستلزمات الطبیة ونشر حمالت مكافحة الفیروس في أنحاء القارة  400و�ذلك جمع حوالي 

 على للسیطرة االفر�قي و�خضع صندوق مفوضیة االتحاد اإلفر�قي إلى إدارة المر�ز10ودعم الفئات األكثر عرضة فیها. 

ألولو�ة التي یندرج ضمنها على سبیل المثال ال منها المنوط �ه تحدید التدخالت واإلجراءات التي لها ا والوقا�ة االمراض

الحصر: شراء المعدات األساسیة الالزمة للتشخیص وتوز�عها وعالج مقدمي الرعا�ة الطبیة ووقایتهم من اإلصا�ة 

�الفیروس. و�عد هذا الصندوق آداة اقتصاد�ة إلدارة وجمع األموال من القطاعات الخاصة في إفر�قیا ومن فاعلي الخیر 

 11ر�ن بدعم من العدید من البنوك اإلفر�قیة. اآلخ 
 

تتمثل في میزانیة لدعم  19 �وفید  مكافحةدوالر �وسیلة لدعم استراتیجیة  ملیار  10 لتنمیةاإلفر�قي ل البنكخصص  وقد

 األفر�قي عملیات االستجا�ة لألزمة والتزامه �ضمان تتبع هذه العملیات لالستجا�ة لها في الوقت المناسب. �ما قدم البنك

الو�ائیة لدعم سداد  التجارة آثار من التخفیف تحت مسمى مرفق 19ملیار دوالر لمكافحة �وفید  3واالستیراد  للتصدیر

قرار العملة عن طر�ق صكوك مالیة متعددة مثل حدود االئتمان والتمو�ل المباشر وضمانات وعقود مبادلة الدیون واست

ملیون دوالر والتوقف عن  197العمالت. وفي سیاق متصل، �قدم البنك اإلفر�قي للتنمیة قروض میسرة تبلغ قیمتها 

 دوالر.  ملیون  125 تحصیل الدیون المستحقة عن مبلغ أساسي قیمته

 

 
  2020أبریل  17 –في إفریقیا  19مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي یحشدون شركاءھم من أجل جھود مكافحة كوفید  9

 
 

 : األمراض   على للسیطرة اإلفریقي المركز  10

 
 

 مفوضیة االتحاد اإلفریقي واآللیة اإلفریقیة لمراجعة التجارة والتكنولوجیا   11

 
 



  االضطالع  الخاصة القطاعات  تحاول فیما انتهاز�ة 19 �وفید لمكافحة الموارد حشد جهود تعد مستوى الدول،  وعلى

فعلى سبیل المثال، أعلن قادة القطاع الخاص في إفر�قیا إنشاء تحالف لمكافحة فیروس  .األزمة هذه في  �مسؤولیاتها

ملیون دوالر. و�تقدم هذا التحالف مجموعة بنوك أكسیس وشر�ة دانجوت إندستر�ز لیمیتید بدعم  71كورونا جمع نحو 

. �ما تعلن العدید من الدول عن من بنك "ز�نیث" و�نك "جارانتي ترست" و"إم تي إن" و"أي تي بي" �جانب جهات أخرى 

  إطالق مبادرات مشابهة لكن هذه الجهود �جب جمعها مًعا.

 

 


